
II XORNADA DE ENCONTRO DA COMUNIDADE DE ACCIÓNS E SABERES 

ARREDOR DO RURAL: NOTAS E DECLARACIÓN: 

O 26 de novembro de 2021 a Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural reuniuse nunha xornada na 

que e puxeron en común proxectos, expectativas e motivos  se falou de futuros pasos a seguir. A continuación 

relátanse as notas de algúns dos grupos de traballo e os acordos ós que se chegou na asemblea de peche. 

Notas do grupo de economía social no medio rural: 

• Sobre as necesidades da mocidade no medio rural 

o Transportes. 

o Centros para mocidade-cento social: dinamización dos teleclubes 

o Ampliación da oferta cultural, que en algúns casos resulta nula. 

o Pouca actividade por e para a mocidade dende as súas propostas (non considerada suxeito 

activo). 

o Clara necesidade de espazos de autoxestión 

o Mellora do acceso a internet. 

• Sobre o desmantelamento dos servizos e a economía no rural 

o Prodúcese unha situación circular tramposa: se hai menos servizos hai menos xente, e o feito 

de que haxa menos xente xustifica que haxa menos servizos. 

o Os servizos teñen que darse en función de necesidades e non en base a subvencións 

o Non existe un proceso de pregunta ao pobo (xuventude, maiores, ecomonía familiar...) sobre 

que servizos son necesarios.  

o Un proceso participativo sobre isto implicaría o empoderamento da poboación. 

o Podería elaborarse unha investigación dende a universidade que implicase un proceso de 

participación democrática sobre: 

▪ Necesidades 

▪ Economía non expoliativa no rural 

o Precisamos máis conexión das persoas que están facendo cousas similares en lugares 

diversos.        

Notas do grupo de Conflitos Medioambientais e Expolio: 

Participantes:  

• Carlos Sobrino e Nieves Vidal, CSIC de Santiago de Compostela, estudante de TFG* e a titora do 

mesmo, respectivamente *(TFG: proxecto/ banco de sementes para recuperar zonas degradadas en 

beiras de ríos e regos en colaboración cunha CCMM en Rianxo). 

• Andrés Santalla, Asociación Betula (custodia do territorio, lugar: Fragas do Eume e arredores) 

• Tamara e Alba, traballadoras sociais do Centro de Desenvolvemento Rural "Portas Abertas" 

(Vilardebós, Val de Verín, Ourense)  

•  Roberto Bao, UDC (docente no máster de biodiversidade) 

•  Beatriz Noya Mariño, "Plataforma pola recuperación do Sar" 

Propostas de aprendizaxe-servizo sobre a temática 

• En marcha- restauración de humedáis na Terra Cha en colaboración coa “Asociación Galega de 

Custodia do Territorio”. Fálase da Lagoa Caque (Castro de Rei;https://www.castroderei.gal/lagoa-de-

caque/), participan as universidade de Vigo e A Coruña. 

• Betula está interesada en atraer a atención sobre os seus proxectos e traballos 

• A Plataforma do Sar reitera a súa disposición a traballar e facilitar traballos en temáticas relacionadas 

con “Poñer en valor o patrimonio natural, material e inmaterial do río Sar e a súa bacía”.  

Sobre a Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

https://www.castroderei.gal/lagoa-de-caque/
https://www.castroderei.gal/lagoa-de-caque/


• Necesario un enfoque multidisciplinar en todos os proxectos que levamos a cabo para cubrir (todas) 

as necesidades ao mesmo tempo. 

• Imprescindible contar coa comunidade local. 

 

Notas do grupo de memoria e saberes do medio rural: 

• Cuestións a compartir sobre a natureza do tema ou o que estamos a facer: 

o Urxe tomar testemuñas sobre a memoria dado que as persoas nos van deixado, é importante 

a transcrición de coñecementos, vivencias e memorias. 

o Reflexar a dimensión emocional das recollas. 

o Incidir na memoria comunitaria e como recoller redes de memoria. 

o Considerar as testemuñas espontáneas en prácticas compartidas: ao traballar coas mans, en 

lugares de transmisión e saberes femininos.... 

• Posibles proxectos de aprendizaxe-servizo neste ámbito: 

o Traballo dende os materias de “hucha de saberes” de Euroeume por parte de estudantes 

universitarios/as (transcricións, traballo desde...) 

DECLARACIÓNS DA COMUNIDADE:  

Sobre as dificultades para colaborar: 

• Escaseza de tempo e capital humano (pois a realización de aprendizaxe-servizo implica horas de 

traballlo non remunerado).  

• Escasos recursos prestados pola universidade para elaborar aprendizaxe-servizo, a nivel de 

flexibilización horaria ou recursos para transporte. 

• Escaso coñecemento do esquema da aprendizxe-servizo. 

• Illamento de moitos territorios a nivel de transportes. 

• Dificultade de visualizar o que están facendo outras persoas noutros lugares. 

• Dificultade para articular proxectos interuniversitarios e multidisciplinares. 

Seguintes pasos a dar a nivel comunicativo 

• A páxina web www.arredordorural.org pode servir para visibilizar os proxectos, actividades que se 

levan a cavo.  

o Mais é necesario diferenciar entre aqueles xa rematados, os que están en marcha e os que 

son propostas que se poden facer.  

o É importante ila configurando entre todos, os usuarios rexistrados como “comuneiros e 

comuneiras” poden subir material a accións e saberes. 

o Utilizala como plataforma en liña interuniversitaria. 

• Tamén na web existe a posibilidade de ver as persoas e colectivos que temos implicación. Acordamos 

ir facendo os nosos perfís e neles incluír información de redes. 

• Paralelamente, faremos na web unha lista operativa para poder citarnos/vincularnos mutuamente 

para as nosas publicacións nas redes. 

• Importancia de seguir tecendo rede, sen duplicar esforzos, para economizar recursos e aprender dos 

outros (estén dentro ou fora da comunidade Arredor do Rural 

• Tentará elaborarse un foro na páxina arredordorural.org, de maneira que poidamos dirixirnos 

mutuamente. 

• Polo de agora, dispoñemos do grupo de google e activamos tamén unha canle de telegram para 

comunicación mutua. 

• Insistir nun diseño das accións de ApS tal que implique a participación de estudandes de perfís 

disciplinares variados, pero complementarios, para, 

o i.) poder enfocar os temas de xeito holístico [ex.: nos traballos titorizados por Emilio V. Carral 

Vilariño, recursos forestais e/ou figuras de protección medioambiental, houbo apoio de 



estudantes de Filoloxía- Humanidades para levar a cabo enquisas á veciñanza/ interesados 

("stakeholders" en inglés)] 

o ii.) Fomentar a aprendizaxe a traballar en equipo (aínda que sexa só un tandem = 2): supón 

combinar con xente doutras disciplinas pero cun obxectivo común. Tamén é extrapolable a 

fomentar valores como a cooperación, etc, etc 

 

Seguintes pasos a dar con respecto a os proxectos de aprendizaxe-servizo: 

• Queremos tentar elaborar aprendizaxes-servizo interuniversitarios e sobre todo multidisciplinares. 

• É fundamental contar sempre coa comunidade local  

• Importante ter coidado co estigma da “desprofesionalización”, que a aprendizaxe-servizo non poida 

facer parecer que calquera pode levar a cabo os proxectos, se non o contrario, que sirva para 

visibilizar xacementos de emprego profesionais e que poidan formar. 

• Pensar nos recursos (de traballo, financiamento....) en conxunto, non só dende a universidade, se non 

tamén pensando nos colectivos do medio rural que dispoñen deles (a miúdo de máis). 

Seguintes pasos a dar con respecto ao financiamento: 

• Consideramos axeitado compartir en arredordorural.org ferramentas para o financiamento que poida 

servir a diferentes axentes: 

o Profesorado universitario 

o Convocatorias para colectivos do medio rural 

o Estudantes (convocatorias como por exemplo financiamento de TFGs)   

• Pensar en diferentes maneiras de conseguir recursos, como apelar a entidades locais que teñan 

posibilidade de axudar en un momento dado: comunidades de montes, asociacións de veciñas. 

Sobre o posicionamento da rede: 

• Consideramos necesario que esta comunidade poida servir de posicionamento en cuestións relativas 

a o expolio, as macroexplicacións, o modelo de desenvolvemento rural, etc... Emprazámonos a pensar 

como articular esto (por exemplo, creando un observatorio...) en concreto e a abordar este tema no 

seguinte encontro. 

Acordamos realizar outro encontro nun periodo aproximado de 6 meses. Sobre este e outros temas abertos 

da comunidade iremos discutindo nas canles de comunicación xa abertas.  

Grupo de google e de telegram. 


